Vitlackad/Klarlackad ek
–vårda på bästa sätt
Allt trä utomhus utsätts för stora fuktvariationer av väder och vind. I regn och luft finns smutspartiklar som sliter
och bildar beläggning på möblerna. Ställ möblerna skyddat från nederbörd när de inte används under sommaren.
Om ni inte kan skydda möblerna från regn, luta dem så att vatten rinner av. På detta sätt förlänger ni livslängden
på era möbler. Om träet är obehandlat eller om färg/lack skadats tar det upp fukt vilket medför att det växelvis
sväller och krymper där följden blir sprickbildning.
Nedan finner ni råd på underhåll av era möbler.
Trädelar
Lackade ytor klarar ca. 5 säsonger utomhus, men kan naturligtvis hålla längre. Allt beror på i vilken miljö de
står (Under tak, invid skog, hav mm) och hur väl de tas om hand.
Det är viktigt att rengöra möblerna. Ju oftare man rengör desto längre håller lacken.
Har det regnat mycket, torka gärna av möblerna, vatten som ligger onödigt länge på ytan sliter på lacken.
Kontrollera regelbundet lacken så att den inte har skadats eller nötts bort. Om skada uppkommit, slipa ytan
ren med sandpapper och pensla på ny lack avsedd för utomhusbruk (typ båtlack/fönsterfärg).
Vid köp av möbelgrupp (vitlackerad) finns bättringsstift bifogat bordet. Detta kan användas för småskador
under den första tiden. Vår vita kulör har färgnummer NCS 0502Y.
Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring av möblerna, då riskerar man skada ytskiktet.
Vinterförvaring
Tvätta av möblerna inför vintern. Låt dem torka ordentligt.
Kontrollera eventuella lackskador, åtgärda vid behov.
Om stolarna staplas, tänk på att skydda brädorna med mellanlägg.
Det bästa är att vinterförvara i kallföråd; torrt, välventilerat och svalt. Alternativ förvaring är under möbelskydd
(el. presenning), skärmtak eller liknande. Används möbelskydd, tänk på att inte lägga det direkt mot
träytan utan att det ska finnas cirkulerande luft mellan möbelskydd och träyta.
Stativ
Varmförzinkade stativ ger ett långvarigt korrosionsskydd och behöver inget annat underhåll än vanlig rengöring.
Varmförzinkning ger en lätt flammig yta som kan skifta i gråton beroende av vilka egenskaper materialet har.
Färgskillnaden jämnar ut sig med tiden. Stativen går från blank till matt med tiden. Produkter av rörstål kommer
alltid vara några nyanser blankare än produkter av massivt stål, detta p.g.a. olika egenskaper i stålet.
Varmförzinkning har en ”självläkande” egenskap vid småskador.
Pulverlackerade stativ har en trestegsbehandling där underhåll endast behövs vid skada eller om färgen
nötts bort. Håll koll på skador och åtgärda. Underhåll sker genom slipning och målning med utomhuslack
avsedd för metall. Regelbunden rengöring är naturligtvis också bra. Torka av smuts med fuktig trasa.
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